
Ubezpieczenie podróży 
Dokument referencyjny dotyczący produktu ubezpieczeniowego 
 
Firmy: Mutuaide Assistance, Uprawnienie nr 4021137 – Firma 
ubezpieczeniowa zarejestrowana we Francji i podlegająca przepisom 
francuskiego Kodeksu ubezpieczeń 
 
Produkt: UBEZPIECZENIE CAMPEZ COUVERT 

 
Niniejszy dokument referencyjny przedstawia podsumowanie najważniejszych gwarancji i wykluczeń produktu. Nie 

uwzględnia szczególnych potrzeb i oczekiwań klientów. Pełna informacja o produkcie znajduje się w dokumentacji 

przedumownej i umownej.  
O jaki typ ubezpieczenia chodzi? 
 
Ubezpieczenie podróży ma na celu zabezpieczenie w przypadku szkód poniesionych przez ubezpieczonego zarówno przed, jak 

i w trakcie podróży, a także pozostałe koszty obciążające klienta. Produkt „Campez Couvert” obejmuje ubezpieczenie w razie 

odwołania podróży, opóźnionego przyjazdu, przerwania pobytu, zgubienia przedmiotu osobistego, jak również koszty samochodu 

zastępczego.  
 
 

 

Co jest ubezpieczone? 
 

Gwarancje ubezpieczeniowe mają różne limity 
zwrotu podane w umowie. 

 
Przewidywane gwarancje ubezpieczeniowe: 

 

Koszty odwołania podróży do 5000 EUR od osoby 

i 30 000 EUR od zdarzenia. 

Rozszerzenie covid 

 

Koszty zmiany : Zwrot kosztów związanych ze zmianą 

terminów pobytu: do 2000 EUR od osoby i 10 000 EUR od 

zdarzenia odpowiednio do warunków określonych 

w umowie. 

 

Opóźniony przyjazd  
Zwrot za niewykorzystane dni zakwaterowania do 4000 EUR 

od wynajętego obiektu lub miejsca do maksymalnej kwoty 

25 000 EUR od zdarzenia. 

 

Koszty przerwania podróży  
Zwrot już opłaconych kosztów pobytu, jak również 

niewykorzystane świadczenia pobytu, w tym ewentualne 

koszty sprzątania wynajętego obiektu w przypadku 

przedwczesnego powrotu do 4000 EUR od osoby i do 

25 000 EUR od zdarzenia. 

 

Pojazd zastępczy  
Pokrycie kosztów pojazdu zastępczego kategorii 

odpowiadającej pojazdowi unieruchomionemu w wyniku 

awarii, wypadku lub kradzieży w trakcie pobytu na czas do 

trzech (3) następujących po sobie dni. 

 

Zostawienie przedmiotu osobistego 

w wynajmowanym obiekcie Zwrot kosztów wysyłki 

przedmiotów pozostawionych w wynajętym obiekcie do 

kwoty 150 EUR za wysyłkę.  

 
 

 

Co nie jest ubezpieczone? 

 
Odwołanie bez poważnych przyczyn, dla własnej wygody. 

 
 

 

Czy są zdarzenia wyłączone 
z ubezpieczenia? 

 
Główne wyłączenia: 

 
Skutki i/lub zdarzenia wynikające ze strajku, zamachu lub 
ataku terrorystycznego.  
Umyślna wina ubezpieczonego.  
Wypadki lub choroby, które zostały po raz pierwszy 
zdiagnozowane, podlegały leczeniu lub hospitalizacji 
w czasie między rezerwacją podróży, a zawarciem 
umowy. 
Komplikacje związane z ciążą powyżej szóstego (6) 
miesiąca.  
Niewykonanie zobowiązania przez organizatora pobytu lub 
linii lotniczych czy kolejowych. 

 
 

Główne ograniczenia: 

 
Ubezpieczony może być obciążony kwotą podaną 
w umowie (franszyza) dla zabezpieczenia kosztów 
odwołania.  
Ubezpieczenie w razie opóźnionego przyjazdu 
i kosztów przerwania pobytu mają zastosowanie 
po terminie jednego dnia. 
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Gdzie działa ubezpieczenie? 
 

Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie.  
 
 
 

 

Jakie są moje obowiązki? 
 

Pod karą nieważności umowy ubezpieczeniowej lub braku gwarancji:  
Przy podpisaniu umowy:  
- Należy opłacić składkę (lub część składki) podaną w umowie. 

- Należy zgłosić – na odpowiednich warunkach i we właściwych terminach – każdą szkodę, która może być 
objęta ochroną ubezpieczeniową, i załączyć dokumenty umożliwiające stwierdzenie i ocenę szkody.  

- Należy poinformować o innych ewentualnych umowach ubezpieczeniowych obejmujących te same szkody 
zawartych z innymi ubezpieczycielami, jak również o zwrotach, jakie ubezpieczony otrzymuje w związku ze 
szkodą.  

- W razie kradzieży należy zgłosić sprawę do odpowiednich organów, a następnie dostarczyć oryginał 
zgłoszenia.  

 
 
 
 

 

Kiedy i w jaki sposób dokonać płatności? 
 

Składki należy wpłacić ubezpieczycielowi lub jego przedstawicielowi w momencie zawarcia umowy.  
Płatności można dokonać kartą, czekiem, przekazem lub przelewem.  

 
 

Kiedy ubezpieczenie zaczyna działać i kiedy się kończy? 
 

Początek obowiązywania ubezpieczenia  
Ochrona ubezpieczeniowa „Odwołanie podróży” wchodzi w życie w dniu zawarcia umowy.  
Pozostałe gwarancje wchodzą w życie w dniu wyjazdu. 

 
Koniec obowiązywania ubezpieczenia  
Ochrona ubezpieczeniowa „Odwołanie podróży” wygasa w dniu wyjazdu.  
Pozostałe gwarancje wygasają w ostatnim dniu podróży, przy czym mogą trwać maksymalnie przez 90 kolejnych 
dni.  

 
 
 

Jak mogę rozwiązać umowę? 
 

Umowa czasowa nie może być rozwiązana.  
Umowa wygasa najpóźniej w momencie zakończenia podróży. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUTUAIDE ASSISTANCE.  
8/14 avenue des Frères Lumière - F-94368 Bry-sur-
Marne Cedex.   
Spółka akcyjna o kapitale 12 558 240 euro 
opłaconym w całości.   
Spółka podlegająca przepisom kodeksu ubezpieczeń, 
nr RCS 383 974 086 Créteil – nr VAT  
FR 31 3 974 086 000 19. 


